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SARRERA 
MINIBASKETA 

 

Esperientzia aparta eta aberasgarria da eta oso baliagarria, umeak saskibaloian has 

daitezen; modu horretara, kirol honekin harreman luzeak izateko prestatuko ditugu. 

 

Minibasketa hezkuntza-printzipio sendoetan oinarrituta dago; ondorioz, aukera ezin 

hobeak ematen ditu umeek fisikoa, adimena eta arlo emozionala zein soziala gara 

dezaten. 

 

Kirol honen bitartez, umeek jardun ahal izango dute norbanakoaren beharrizanak 

jagoten dituen esperientzia lehiakorretan. Norgehiagoka erakargarritasunetariko bat 

da edozein jokotan jarduteko orduan, baina irabaztea ez litzateke helburu nagusia 

izan beharko. Aitzitik, agerian jarri beharko litzateke jokalari bakoitzak bere joko 

maila eta trebetasunak hobetzeko duen aukera. 

 

Adiskidetasuna, dibertimendua eta kiroltasuna bultzatzen ditu, bai eta gainerako 

parte-hartzaileenganako errespetua ere (beste jokalariak, epailea, mahaiko 

partaideak eta gurasoak). 

 

“Minibasketeko Araudi Ofiziala”ren gaztelaniazko testu osoan barrena, genero 

maskulinoan egindako aipamen guztiak ez dira bereizkeriatzat hartuko, horiek ere 

genero femeninoari zuzendutakoak direlako. Sinplifikatzeko kontu bat besterik ez da. 

 

ENTRENATZAILE ETA IRAKASLEAK  

 

Minibasketeko irakasle eta entrenatzaile guztiek joko honen abiaburuak eta espiritua 

ezagutu, ulertu eta errespetatu behar dituzte. 

 

Umeekin egin beharreko lanean, beraien gaitasuna garatzeko konpromisoa hartu behar 

dute.  

 

Honek ardura handia dakar, baina norbera dibertitu eta gogobetetzeko iturria ere 

bada. 

 

“Umeen garapen aldi bakoitzeko aldaketa mentalak eta fisikoak kontuan hartuta, haur 

hauei lagun dakieke euren gaitasuna eta trebetasunak ahalik eta ondoen lantzen.  
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Jarrera ona izanik eta umeei protagonismo nagusia emanik, gogobetetzeko eta 

arrakastak emateko bidea jorratuko da.  

 

Beste pertsona heldu batzuekin modu aktiboan lan egiten denez gero, disfrutatzen 

jarraitzeko giro egokia sor daiteke. Gainera, garaipenaren ideia baino gehiago, 

ahaleginak, aurrera egiteko sentimendua eta talde espiritua bultzatzen badira, 

diziplina, justiziaren zentzua eta kirolezko jokabidea sustatzea lortuko da. 

 

Azkenik, arauak eta materiala beraien beharrizanetara moldatuta, umeak aukera 

bizigarrien mundu batean sartu ahal izango dira”. 

 

Federazioei eta gainerako antolatzaileei zinez gomendatu nahi diegu entrenatzaileen 

jarrera eta portaera on eta egokiak bultzatzeko eginahalak egin ditzaten. Pertsona 

hauek euren taldeentzako eredu ona izan beharko lukete eta epaileei zein beraren 

laguntzaileei zuzendutako kritikak saihestu beharko lirateke, bai eta tokiz kanpoko 

aipamenak ere.  

 

EPAILEAK 

 

Epaile guztiek lagun modura eta ez epaile zorrotz modura jarduteko erantzukizuna 

dute. Ia ondoriorik ez dakartzaten arau urratzeen kasuan, tolerantziaz jokatu 

beharko dute, araua urratu duen jokalariari aparteko abantailarik ez badakarkio. 

Hasberriekin lan egiten denean, tolerantzia handiagorekin jokatu beharra dago. 

 

Minibasketean, teorian, ez da kontakturik egon behar. Jokoan zuzeneko garrantzia 

duten faltak adierazi behar dira.  

 

Umeek aurrerapauso handiak eman ditzakete, baldin eta oinarri sendoak eskuratu eta 

jokoaren arauak ondo ulertzen badituzte euren garapenaren lehenengo etapetan. 

 

Garrantzi handikoa da ahalik eta azkarren arbitratzea, faltak, biren arteko jauzien 

prozedura eta jaurtiketa libreak adieraztean, denbora-tarte handirik alferrik gal ez 

dadin.  
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1. ARAUA: JOKOA 

 

1. artikulua. MINI-BASKETBALL  

Mini-Basketballa saskibaloian oinarritutako joko bat da, lehiaketa hasten den urtean 

11 urte edo gutxiago dauzkaten haurrentzat pentsatua.  

 

2. artikulua. DEFINIZIOA  

Talde bakoitzaren helburua da baloia aurkariaren saskian sartzea, bai eta saihestea 

ere beste taldeak baloiaren kontrola izatea edota saskiratzeak lortzea; hori 

erdiesteko, jokoaren arauak errespetatu beharko dira betiere.  

 

 

2. ARAUA: INSTALAZIOAK ETA TALDEA  

 

3. artikulua. JOKO ZELAIAREN NEURRIAK  

Joko zelaiak azalera errektangeluarra, laua eta oztoporik gabea izan behar du. 

Joko zelaiaren neurriak ondoko hauek izango dira: 28 metro luze eta 15 metro zabal. 

Bestelako neurriak ere baimenduko dira, proportzionalak badira, esate baterako: 

28m x 15m, 26m x 14m, 24m x 13m, 22m x 12m eta 20m x 11m.  

 

Garrantzizkoa da ondokoetan aldaketarik ez egotea:  

1. Uztailaren altuera, lurretik 2.60 metrora egon behar dena.  

2. Baloien tamaina eta pisua:  

 

             Minibasketa  9-11 urtekoentzat 

- 68 zentimetrotik 73ra bitarteko zirkunferentzia.  

- 450 gramotik 500 gramora bitarteko pisua. 

              

Mikrobasketa  9 urtetik beherakoentzat 

- 55 zentimetrotik 58ra bitarteko zirkunferentzia.  

- 300 gramotik 330 gramora bitarteko pisua. 
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4. artikulua. ZELAIA MUGATZEKO MARRAK 

Minibasketballeko zelaia mugatzeko marrak egingo dira liburu honetan ezarritako 

ilustrazioekin bat etorriz. Saskibaloiko zelai arrunt batean erabilitako berdinak izango 

dira, honako kasuetan izan ezik:  

 

a) Jaurtiketa libreetako marra taulatik 4 metrora egongo da.  

b) Badago hiruko marra eta uztaitik 6,25 metroko erradioa batean egongo da  

 

Marra guztiek 5 zentimetroko zabalera izan behar dute eta ondo ere ondo ikusi behar 

dira.  

 

5. artikulua. TAULAK  

Taulak azalera laua izango du, egurrezkoa izango da edo material garden eta egokiaz 

egindakoa eta 1.20 metro luze izango da eta 0.90 metro zabal. Irudian zehazten den 

moduan jarri behar izango da. 
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6. artikulua. SASKIAK  

Saskietan uztaiak eta sareak ere izango dira. Bi saskiak lurretik 2.60 metrora 

kokatuko dira, irudiek zehaztutakoarekin bat etorriz.  

 

 7. artikulua. BALOIA  

Baloia biribila izango da eta kanpoko azalera larru, goma edo material sintetikoaz 

egindakoa; 68tik 73 zentimetrora bitarteko zirkunferentzia izango du eta pisua 450-

500 gramo artekoa izango da.  

 

8. artikulua. EKIPO TEKNIKOA  

Ondoko ekipo tekniko hau beharrezkoa izango da:  

a) Jokorako kronometroa. 

b) Jokoaren akta ofiziala.  

c) Jokalari bakoitzak egindako falta kopurua adierazteko taulatxoak, 1etik 5era 

bitartekoak, bai eta jauziaren alternantzia adierazteko gailu bat ere. 

d) Abisuak emateko soinu tresna bat (txilibitua).  
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3. ARAUA: ESKOLA LAGUNTZAILEA ETA BERAREN ARAUDIA  

 

9. artikulua.  EPAILEA 

Epaile batek edo bik zuzenduko dute partida, arauekin bat etorriz. Faltak eta arau-

urratzeak adierazteko ardura dute, bai eta jokoan zein jaurtiketa libreetan lortzen 

diren saskiratzeak eman edo ezeztatzeko erantzukizuna eta zigorrak 

administratzekoa ere, arau hauek ezarritakoarekin bat.  

 

 10. artikulua. OHAR HARTZAILEA  

Ohar hartzailea partidako aktaren arduraduna da. 

Lortutako puntuen erregistro kronologikoaren erantzulea izango da eta jokoan 

lortutako saskiratzeak idatzi behar izango ditu, bai eta saskiraturiko jaurtiketa 

libreak ere. 

Era berean, epaileak adierazitako faltak idatziko ditu eta taulatxoak altxatuko ditu 

jokalari bakoitzak egindako falta kopurua adierazteko. 

 

11. artikulua. KRONOMETRATZAILEA  

Kronometratzailea joko denbora kontrolatzeko arduraduna izango da eta partidaren 

zati bakoitzaren amaiera ere adierazi behar izango du.  

 

 

4. ARAUA: JOKALARIAK, ORDEZKOAK ETA ENTRENATZAILEAK 

 

12. artikulua. TALDEAK 

Talde bakoitzak 8-12 jokalari izango ditu: 5 jokalari jokalekuan eta gainerakoak 

ordezkoak izango dira.  

 

Taldeko kide bat jokalaritzat hartuko da zelaian dagoenean eta jokatzeko baimena 

duenean. Horrela ez bada, ordezkotzat hartuko da.  

 

13. artikulua. ENTRENATZAILEAK  

Entrenatzailea taldeko zuzendaria da.  

 

Jokalariei aholkuak emango dizkie hegaletik modu lasai eta atseginean eta jokalariak 

aldatzeko erantzukizuna izango du.  

 

Zeregin horretan taldeko kapitainak lagunduko dio; kapitaina jokalarietariko bat 

izango da.  



Minibasketeko 
Araudi ofiziala 

B    Benjaminak 

A Alebinak  

14. artikulua. UNIFORMEAK  

Talde bateko jokalari guztiek kolore bereko uniformea izan beharko dute; gainera, 

jokalari bakoitzaren zenbakia kamisetaren aurreko eta atzeko aldean agertuko da.  

 

Soil-soilik erabili ahal izango dira 4tik 15era arteko zenbakiak.  

 

 

5. ARAUA: DENBORARI BURUZKO ARAUAK  

 

15. artikulua. JOKO DENBORA  

Partidak 20 minutuko bi zati izango ditu, eta tartean hamar minutuko atsedenaldia.  

 

Zati bakoitzak hamar minutuko bi aldi izango ditu, eta batetik besterako tartean  

minutuko atsedenaldia egin beharko da.  

 

Luzapenik jokatzen bada, lehenengo 3 minutuak erlojua gelditu gabe jokatuko dira, eta 

azken 2 minutuak erlojua geldituz.  

 

Kronometratzaileak erlojua eten barik kontrolatu behar izango du joko denbora, 

ondoko kasu hauetan izan ezik:  

1. Falta bat dagoenean.  

2. Baloia atxikita dagoenean.  

3. Zati baten amaieran.  

4. Jokalariak bosgarren falta egitean edo kanporatua denean.  

5. Jokalari bat lesionatuta dagoenean.  

6. Epaileak hala eskatzen dionean. 

7. Hutsarteetan   

 

Partidaren erlojua gelditu eta gero, kronometratzaileak martxan jarriko du baloiak 

joko zelaian dagoen lehenengo jokalaria ukitzen duenean:  

a) Biren arteko jauzia egotean, jokalarietariko batek baloia jotzen duenean.  

b)  (b) Albo batetik edo atzeko lerrotik egindako sakearen ostean.  

c)  (c) Jaurtiketa librea lortzen ez denetik aurrera. 

 

16. Art.- HUTSARTEA  

Hutsartea da partida etetea entrenatzaileetako batek eskatuta.  

 

Hutsarteak minutu bat (1) irauten du.  
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Talde bakoitzak bi (2) hutsarte eskatzeko eskubidea izango du zati bakoitzean, eta 

beste bat (1) luzapen bakoitzean.   

Erabiltzen ez diren hutsarteak ezingo dira gorde hurrengo zatirako edo luzapenerako. 

 

Kasu hauetan eska daiteke hutsartea:  

• Epaileak txistua jotzen duenean, bi taldeek eska dezakete.  

• Saskiratze bat jasotzen duen taldeak, librea ez den jaurtiketa batetik lortu 

bada.  

 

Partidako azken bi minutuetan (bigarren zatiko bigarren aldian eta luzapenean edo 

luzapenetan) hutsartea eskatzen bada eta eskatu duen taldeak egin behar badu sakea, 

aurkariaren zelaiko sake marratik jarriko du baloia jokoan.  

 

 

17. artikulua. PARTIDAREN HASIERA 

Partidu  hasieran, bi jokalariren arteko jauzia egingo da zelai-erdiko zirkuluan.  

 

Epaileak baloia bertikalki jaurtiko du bi taldeetako jokalari banaren artean.   

Aurkari batek edo biek baloiari zaplada bat eman beharko diote baloiak gehieneko 

altuerara heldu eta gero.  

 

Bien bitartean, gainerako jokalariek zirkulutik kanpo egon beharko dute, harik eta 

jauzilarietariko batek baloia ukitzen duen arte.  

 

Arau-urratzerik egonez gero, baloia aurkariei emango zaie jokoari albotik ekin 

diezaioten. Araua bi taldeetako jokalariek urratzen badute, jauzia atzera ere egin 

behar izango da.  

 

Bi taldeetako jokalariren batek baloia kontrolatu aurretik bi jokalariren arteko  

jauzi egoera bat sortzen bada, berriro egingo da biren arteko jauzia lehengo bi  

jokalarien artean. 

Epaileak biren arteko jauzia egin behar dela adieraziko du ondoko kasu hauetan 

guztietan:  

1. Talde desberdinetako jokalari batek edo gehiagok baloiari esku batez edo biez 

oratzen diotenean.  

2. Baloia joko zelaitik ateratzen denean aurkako bi jokalarik aldi berean edo batera 

ukitu eta gero.  

3. Epaileak zalantza egiten duenean ea nork ukitu duen baloia azkenik.  

4. Epaileak ez dakienean nor izan zen baloia ukitu duen azken jokalaria.  



Minibasketeko 
Araudi ofiziala 

B    Benjaminak 

A Alebinak  

5. Baloia saskiaren euskarri batean lotuta geratzen denean.  

  

Hirugarren zatiaren hasieran, taldeek joko zelaiaren zatia trukatu behar izango dute.  

 

Erlojua martxan jarriko da bi aurkarietariko batek baloia ukitzen duen unean. 

 

 

18. artikulua. BALOI JABETZA TXANDAKATZEA   

 

Txandakako baloi jabetzaren bidez baloia jokoan jartzen da alboko sake bat eginda, bi 

lagunen arteko jauzia egin beharrean.  

 

Bi lagunen arteko jauzia egin behar den egoera guztietan, taldeek txandakatu egingo 

dute baloiaren jabetza, eta sakea egingo dute jokaldia gertatu den lekutik ahalik eta 

gertuen.   

 

Lehenengo zatia hastean jauzia egin eta baloia lortu ez duen taldeak izango du 

txandakako lehen jabetza.  

 

Zati baten amaieran txandakako hurrengo jabetza daukan taldeak jarriko du hurrengo 

zatiaren hasieran baloia jokoan, mahaia dagoen aldeko erdiko marratik.  

 

Txandakako jabetza: 

Sakea egingo duen jokalariak baloia eskuetan duenean hasten da.  

Hiru kasu hauetako batean bukatu da:  

- baloia jokalari batek legez ukitzen duenean jokalekuan.  

- sakea egiten duen taldeak faltaren bat egiten duenean.  

- baloia jokoan jarri eta saskiaren euskarriren batean trabatzen denean.  

 

Sakea egitera doan taldeak arau urraketaren bat egiten badu, baloia beste 

taldearentzat izango da.  Berehala aldatuko da txandakako jabetza adierazten duen 

geziaren norabidea, eta beste taldeak izango du jabetza hurrengo jauzi egoera 

sortzen denean.   Araua urratu ez duen taldeak jarriko du baloia jokoan, jatorrizko 

lekutik.  

 

Edozein taldek falta egiten badu: 

• zati bat hasi baino lehen, lehenengoa izan ezik;   

• txandakako jabetzari dagokion sake bat egitean,   

o sakea egiten duen taldeak ez du galduko txandakako jabetza.  
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 Aldi baten hasierako sakean egiten bada falta, baloiak jokalariak eskuetan 

duela, baina jokalekuan beste jokalari batek ukitu aurretik, falta joko denboran 

gauzatu balitz bezala zigortuko da.  

 

Epaileak edo ohar-hartzaileak akatsa egin eta baloia sakea egiteko eskubiderik ez 

zuen taldeari ematen badio, eta behin jokalekuan jokalariren batek ukitzen badu, 

akatsa ezingo da konpondu.  Dena dela, txandakako jabetza zeukan taldeak ez du 

eskubidea galduko, eta hark jarriko du baloia jokoan hurrengo jauzi egoeran.   

 

 

19. artikulua. SASKIRATZEA, NOIZ LORTZEN DEN ETA ZENBAT BALIO 

DUEN  

Saskiratzea lortuko da jokoan dagoen baloia saskiaren goialdetik sartu eta barruan 

geratzen denean edo saskia zeharkatzen duenean.  

 

Joko zelaitik lortutako saskiratze baten balioa 2 puntukoa izango da, hiruko marraren 

atzetik sartzen den guztiak 3 puntu balioko ditu, eta jaurtiketa libreko saskiratzea 

puntu 1ekoa.  

 

Joko zelaitik lortutako edo jaurtiketa libreetan eskuraturiko azken saskiratzearen 

ondoren, aurkariek jokoari ekingo diote baloia atzeko lerroaren edozein tokitatik 

atereaz, betiere bost segundoko epean gehienez.  

 

 

20. artikulua. BERDINKETA ETA LUZAPENA 

Bigarren zatiko bigarren laurdena bukatzean markagailua berdinduta badago, bost 

minutuko luzapenak jokatuko dira, behar beste, berdinketa hausteko.  Luzapen bat 

baino gehiago jokatu beharko balira, batetik bestera minutu bateko tartea egongo da.  

Luzapen guztietan taldeak ez dira zelaiz aldatuko, hau da, bigarren zatian erasoan 

aritu diren saki berera jaurtitzen jarraituko dute.    

 

 

21. artikulua. PARTIDAREN AMAIERA  

Partida amaituko da kronometratzaileak joko denbora agortu dela adierazten duen 

soinu seinalea jotzen duenean.  
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6. ARAUA: JOKOAREN ARAUDIA 

 

22. artikulua. ALDAKETAK  

Partidako aktan izena emandako jokalari bakoitzak gutxienez bi aldi jokatu beharko 

ditu, non eta lesioagatik, kanporatzeagatik edo bost falta egiteagatik kanporatua izan 

ez den. 

Inork ezingo ditu lehenbiziko hiru aldiak jarraian jokatu.   

 

23. artikulua. BALOIA ERABILTZEKO ERA  

Mini-Basketballean baloia eskuekin erabiltzen da.  

 

Baloia eman eta jaurti edo harekin edozein norabidetan bote egin ahal izango da, 

betiere joko honen arauen mugak kontuan hartuta.  

 

Ondoko hauek arau haustetzat hartuko dira: baloiarekin arineketan egitea, oinez 

nahita jotzea edo ukabilez kolpatzea.  

 

Baloia nahi izan gabe oinez edo hankaz jotzea ez da arau haustetzat hartuko.  

 

 

7. ARAUA: ARAU HAUSTEAK  

 

24. artikulua. ARAU HAUSTEAK  

Arau haustea joko arauak urratzea da; ondorioz, epaileak berehalakoan etengo du 

jokoa eta aurkariei emango die baloia, alboko sake bat egin dezaten.  

 

 

25. artikulua. ALBOKO SAKEA  

Jokalariak alboko sakea egin behar izango du epaileak adierazitako lekutik; arau-

urratzea (falta edo arau-haustea) egin den tokitik hurbilen egingo da hori.  

 

Baloia bere esku duen momentutik, jokalariak bost segundo izango ditu baloia joko 

zelaian dagoen jokalari bati emateko.  

 

Sakea egitean, jokalari bakar batek ere ezin izango du gorputz atalik izan alboko edo 

atzeko lerroaren gainean edo handik harantzago; horrela ez bada, baloia berriro ere 

atera beharko da albotik.  
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Epaileak baloia eskura eman beharko die jokalariei, sakea albo edo atzeko lerroetatik 

egin behar denean.  

 

 

26. artikulua. JOKALARIAREN KOKAPENA  

Jokalariaren kokapena zehazten da lurra ukitzen duen tokiaren arabera. Airean 

dagoenean, ulertu behar izango da jauzia egin dueneko lekuan dagoela, betiere lerroei 

dagokienez.  

 

27. artikulua. JOKALARIA JOKO ZELAITIK KANPO  

Jokalari bat joko zelaitik kanpo egongo da zelaitik kanpoko eremua edo zelaia 

mugatzen duten lerroak zapaltzen dituenean.  

 

Baloia joko zelaitik at egongo da zelaiko mugetatik kanpo dagoen jokalari bat, lurra 

edo objektu bat jotzen duenean.  

 

Baloia zelaitik kanpo jaurtitzea arauak haustea da eta zigortzen da aurkariei baloia 

emanez, jokoari ekin diezaioten.  

 

Epaileak zalantza egiten badu nor den zelaitik kanpo bota duen jokalaria, biren arteko 

jauzia egiteko adieraziko du. 

 

 

28. artikulua. PIBOTATZEA  

Jokalariak baloia jasotzen badu geldirik egonda edo legez gelditzen bada baloia 

edukita, PIBOTATZEKO BAIMENA DAUKA.  

 

Pibota sortzen da baloia duen jokalari batek oin bat lekualdatzen duenean norabide 

batean edo batzuetan, baina betiere beste oina mugitu gabe lurreko punturen baten 

gainetik.  

 

 

29. artikulua. BALOIAREKIN AURRERA EGITEKO MODUA  

Baloia duen jokalari batek edozein norabidetan egin ahal izango du aurrera, ondoko 

muga hauek aintzat hartuta: 

  

a) Geldi egonik, baloia jasotzen duen jokalari batek pibotatzeari ekin diezaioke, 

pibote modura bere oinetariko edozein erabiliz.  
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b) Jokalari batek baloia jaso eta mugimenduan badago edo baloiarekin bote egin 

badu, bi tarteko geldialdia erabil dezake gelditzeko edo baloia pasatzeko.  

c) Geldi egonik jokalari batek baloia jasotzen badu edo, baloia eskuan edukita, 

legez gelditzen bada, ondokoa egin dezake:  

- Piboteko oina altxatu, saskira jaurtitzean salto egin edo pase bat egin 

dezake, baina baloiak bere eskuetatik irten behar du oinetariko batek 

lurra ukitu baino lehenago.  

- Ezin izango du piboteko oina altxatu, baloiarekin bote egiten irteteko, 

baloia bere eskuetatik atera baino lehenago.  

 

Baloiarekin aurrera egiten bada muga hauetatik kanpo, joko arauak urratuko dira; 

beraz, baloia talde aurkariari eman behar izango zaio, azken honek jokoari ekin 

diezaion. 

 

 

30. artikulua. BOTE EGIN  

Jokalari batek baloia edukita aurrera egin gura badu, Izkin egin dezake, hau da, lur 

gainean dagoen esku batekin bote eragingo dio balioari.  

 

Jokalariak ez dauka ondokoetarako baimenik:  

  - Ezin dio baloiari bote eragin bi eskuekin aldi berean.  

  - Ezin du baloia esku batean edo bietan pausatu eta gero bote egiten segitu.  

 

 

31. artikulua. BALOIAREN KONTROLA  

Ondoko kasuetan, jokalari batek baloiaren kontrola izango du:  

  -  Baloia eskuetan badauka.  

  -  Bote egiten badihardu. 

 

Talde batek baloiaren kontrola izango du, baldin eta talde horretako jokalari batek 

baloiaren kontrola badu edo talde horretako bi jokalarik pasatzen badiote baloia 

elkarri.  

 

 

32. artikulua. HIRU SEGUNDOKO ARAUA  

Jokalari bat ezin da hiru segundotik gora geratu aurkariaren eremu mugatuan, bere 

taldeak baloiaren kontrola duen bitartean.  

 

Arau hau hausten bada, baloia aurkariari eman behar izango zaio, jokoari ekin diezaion.  
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Epaileak ezin izango du zigortu, eremu mugatuan ohartu gabe geratu ostean, jokoan 

zuzenean parte hartzen ez duen jokalaria.  

 

 

33. artikulua. BOST SEGUNDOKO ARAUA  

Modu estuan (urrats bateko neurria) markaturiko jokalari batek arauak hautsiko ditu, 

baldin eta baloiari bost segundotik gora eusten badio, beste bati pasatu, saskira 

jaurti, lapurtu edo bote eragin barik.  

 

Baloia aurkariei eman behar izango zaie, jokoari ekin diezaioten. 

 

 

34. artikulua: ZORTZIKO SEGUNDOEN ARAUA 

Talde batek saskiratze bat jasotzen duenean edo bere zelaian baloia berreskuratzen 

duenean, 8 segundo izango ditu baloira aurkarien zelaira pasatzeko.   

 

 

35. artikulua. ATZEKO PISTARA ITZULITAKO BALOIA  

Baloia eraso pistan kontrolatzen duen taldeko jokalariak ezin izango du atzeko pistara 

itzuli. Hori gertatzen bada, baloia aurkariei emango zaie, jokoari euren eraso pistatik 

ekin diezaioten.  

Erdiko marra atzeko pistaren zatia da.  

 

 

36. artikulua. SASKIRA JAURTITZEN ARI DEN JOKALARIA  

Jokalari bat saskira jaurtitzen ari dela ulertuko da, epailearen ustetan, jaurtitzeko 

ekintzari ekin eta baloia saskirantz botatzen duen unean. Ekintza horrek jarraituko 

du, harik eta jokalariaren bi oinak lurrera itzultzen diren arte. 

 
 
8. ARAUA: FALTA PERTSONALAK  

 

37. artikulua. FALTAK  

Falta bat arauak haustea da; faltak aurkariarekin zuzeneko kontaktua izaten denean 

egiten dira edo kiroltasunaren kontrako jokabidea dagoenean. 

 

 

38. artikulua. JAURTIKETA LIBREAK  
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Jaurtiketa librea jokalari bati ematen zaion pribilegioa da; jaurtiketa mota honen 

helburua da jaurtiketa libreen lerro atzetik eta zirkuluerdiaren barrutik lortzen den 

saskiratze bakoitzeko puntu bat lortzea. Halako kasuetan, falta egin zaion jokalariak 

jaurti behar izaten du.  

 

Jokalari bat kiroltasunaren aurkako jokabideagatik kanporatua bada, edozein aurkarik 

egin ahal izango ditu jaurtiketa libreak.  

 

 

 

39. artikulua. FALTA PERTSONALA  

Falta pertsonala egoteko, aurkariarekiko kontaktuak egon behar du. Jokalari batek 

ezin du aurkari bat blokeatu, oratu, bultzatu, zamatu, ez eta beraren gainean paratu 

edo aurrera egiteko trabarik jarri ere, ez bizkarra, aldaka edo belaunak erabiliz ez 

gorputza ez-ohiko moduan tolestuz ez indarrezko bitartekoak erabiliz.  

 

Kontaktu pertsonala egonez gero nahiz eta araudi honetan ezarrita egon ez eta 

egileak abantaila lortzen badu, kontaktu horren ardura duen jokalariari falta 

pertsonala adierazi behar izango zaio.  

 

Falta saskira jaurtitzen ez diharduen jokalari bati egiten bazaio, baloia jokalari horri 

eman beharko zaio edo taldekideren bati, alboko sakea egin dezan.  

 

Jaurtitzen dabilen jokalari bati falta egiten bazaio, ondokoa egingo da:  

1. Jokalariak jaurtiketa saskiratzen badu, saskiratzea baliozkotzat hartuko da eta 

jokalariari ez zaio jaurtiketa libre bat emango; aurkariek jarriko dute baloia 

jokoan hondoko marratik.  

2. Jokalariak bi puntuko jaurtiketa saskiratzea lortzen ez badu, bi jaurtiketa libre 

emango zaizkio. 

 

 

40. artikulua. KIROLTASUNAREN AURKAKO FALTA  

Kiroltasunaren aurkako falta bat zera da: jokalariak, epailearen iritziz, nahita 

egindako falta pertsonal bat. Kiroltasunaren aurkako falta bat baino gehiago egiten 

duen jokalaria kanporatua izan daiteke.  

 

Kiroltasunaren aurkako falta egin dioten jokalariari bi jaurtiketa libre eta balioaren 

jabetza emango zaizkio; hori horrela izango da, salbu eta falta saskira jaurtitzen 

dabilen jokalari bati egin eta horrek saskiratzea lortzen badu; azken kasu honetan. 
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Lortutako saskiratzearen edo jaurtiketa libreen ostean, saskiratzea lortu edo ez, 

jokoari ekingo zaio baloia talde bereko jokalari bati emanez, alboko sakea egin dezan; 

sake hori zelaiaren erdiko marraren eremutik egingo da.  

 

 

41. artikulua. FALTA BIKOITZA  

Falta bikoitza zera da: bi aurkarik aldi berean eta elkarri egiten dioten falta bat.  

 

Jokalari bakoitzari falta bat adieraziko zaio, eta inplitatutako jokalarien artean 

hurbileneko zirkuluan biren arteko jauzi bat eginda jarriko da baloia abian.  

 

 

9. ARAUA: FALTA TEKNIKOA  

 

42. artikulua. KIROLTASUNAREN AURKAKO JOKABIDEA  

Mini-Basketballean jokalari guzti-guztiek kirol eta lankidetzarako espiritua erakutsi 

behar dute.  

 

Jokalariari ohartaraziko zaio epailearen abisuak kontuan hartzen ez baditu edo 

kiroltasunaren aurkako bitartekoak erabiltzen baditu.  

 

Behin ohartarazi ostean, jokalariak portaera horri eusten badio, kanporatua izango da. 

 

Zehapena: falta bat inskribatuko da eta aurkariei bi jaurtiketa libre eta baloiaren 

jabetza emango zaizkie.  

 

 

10. ARAUA: XEDAPEN OROKORRAK  

 

43. artikulua. NOLA EGIN JAURTIKETA LIBREA  

Jaurtiketa egin behar izango da bost segundoko epe baten barruan.  

 

Jokalaria jaurtiketa librea egiteko dagoenean, ezin du jaurtiketa libreen marra 

zapaldu, ez eta beraren aurrean dagoen joko eremua ere.  

 

Jokalari batek jaurtiketa librea egin behar duenean, gehienez bost jokalari egongo 

dira zona betetzen, betiere ondoko eran:  

a) Talde defendatzailearen bi jokalari uztaitik hurbilen dauden bi tokietan.  
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b) Gainerakoek tokiak txandakatu behar izango dituzte.  

 

Zonako tokietan dauden jokalariek ondokoa egin behar dute:  

a) Ezin dute bete ez dagokien lekua.  

b) Ezin dira sartu zonara, zona neutralera eta ezin dira euren lekutik mugitu, harik 

eta baloia irten arte jaurtiketa libreak egin behar dituen jokalariaren 

eskuetatik.  

c) Ezin dute saskirantz doan baloia jo, uztaia ukitu arte edo ez duela ukituko argi 

egon arte.  

 

Jaurtiketa libreetan zonako euren lekuetan ez dauden jokalari guztiek jaurtiketa 

libreen marraren atzean egon beharko dute, baloiak uztaia ukitu arte edo jaurtiketa 

librea amaitu arte.  

 

Azken jaurtiketa libreak uztaia ukitzen ez badu edo sartzen ez bada, baloia aurkariei 

emango zaie, jokoari berriro ere ekin diezaioten.  

 

Jokalariek ezin dute baloia jo, harik eta uztaia ukitu arte.  

 

 

44. artikulua. BOST FALTA JOKALARI BAKOITZEKO  

Bost falta pertsonal egin dituen jokalariak jokoa utzi behar izango du.  

 

Taldekide batek ordeztu ahal izango du.  

 

 

45. artikulua: TALDEAREN FALTAK: PENALIZAZIOA 

Talde bat taldearen faltengatik penalizazio egoeran egongo da laurden batean lau (4) 

falta egiten dituenean.  

Aldi bakoitzean baloia jokoan jarri aurretik egiten diren taldearen falta guztiak 

hastera doan laurden horretan kontatuko dira.  

Azken laurdenean egiten diren faltak luzapenean ere kontuan hartuko dira.  

 

Talde bat penalizazio egoeran baldin badago taldearen faltengatik, eta falta pertsonal 

bat egiten badiote jaurtitzen ari ez den jokalari bati, bi (2) jaurtiketa librerekin 

zigortuko da sakearekin zigortu beharrean.  

Baloi jabetza edo jabetza eskubidea duen taldeko jokalari batek egiten badu falta 

pertsonala, talde aurkariaren aldeko sake batekin zigortuko da.     
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46. artikulua: DEFENTSA DEBEKATUA 

Ezingo da zonako defentsarik egin, eta defentsa ilegala izango da jokalari bat 5 

segundo baino gehiago eremu mugatuan egotea, defendatzen duen jokalaria han egon 

gabe.  

Legez kontrako defentsa 2 jaurtiketa librerekin eta baloi jabetzarekin zigortuko da 

(aktak jasoko da, hartarako dagoen lekuan. EZ da kontatuko falta tekniko gisa) 

 

 

47. artikulua: PASIBOTASUNA 

24”-ko erlojurik gabe jokatzen diren lehiaketa guztietan aplikatuko da.      

Epaileak irizten badio talde batek  24” baino gehiagoko baloi jabetza izan duela eta 

argi eta garbi ikusten dela ez duela erasorako asmorik, ozen hasiko da 8 segundo 

kontatzen, aldi berean eskuekin 8 adierazita, eta bitarte horretan jaurtiketa bat egin 

beharko da.  Jaurtitzen ez bada, araua urratuko da eta beste taldearentzat izango da 

baloia.  
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EPAILEEN KEINUAK 
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OHAR HARTZAILEA 
 

A. Partidari ekin baino lehenago, jokoaren aktan beren beregi zehaztutako idazpuru 

eta atal guztiak egokiro bete behar izaten dira.  

 

B. Partidari ekin baino lehenago, taldearen datuak, kolorea eta jokalari bakoitzaren 

izena zein zenbakia modu egokian bete behar dira (zenbakiak korrelatiboak izan behar 

dira).  

 

C.  Saskiratze bat lortzean, dagokion zutabeko puntuak ezabatuko ditu lehenbizi ( A 

zutabea A taldearentzat) diagonal baten bidez (/), eta ondoren jokalariaren zenbakia 

idatziko du alboko laukian.  

 

D.  Jaurtiketa libre bat saskiratzean, lortutako puntu kopuruan  0 bat ezarriko du, 

eta ondoren jokalariaren zenbakia idatziko du alboko laukian. 

 

E. Jokalari batek falta pertsonal bat egiten duenean, jokalariaren zenbakiari dagokion 

falta pertsonalen zenbakian “P” bat idatzi behar izango da.  

 

F. Bi jaurtiketa libre eragiten dituen falta pertsonal bat egiten bada, “P2” idatzi 

behar izango da beharrezko laukian.  

 

H. Kiroltasunaren aurkako falta bat egiten denean, “U2” idatzi behar izango da 

beharrezko laukian. 

 

I. Zati bakoitzaren amaieran, talde bakoitzak lortutako emaitza biribil batez 

inguratu, azpian marra horizontal bat egin eta EMAITZA IDATZIKO du.  

 

K.L. Partidaren amaieran AZKEN EMAITZA ETA TALDE IRABAZLEA izeneko laukiak 

bete behar izango dira. 
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